
 

Šis dokumentas yra tik informacinio pobūdžio ir nėra bei negali būti traktuojamas kaip pasiūlymas, raginimas ar kvietimas pirkti ar parduoti šios 
investavimo krypties investicinius vienetus. Ankstesnės veiklos rezultatai nėra patikimas investavimo krypties veiklos vystymosi perspektyvų rodiklis ir 
negarantuoja panašių ir lygiai tokių pačių veiklos rezultatų ateityje. Investicinio vieneto vertė yra skelbiama kiekvieną darbo dieną. Compensa Life Vienna 
Insurance Group SE Lietuvos filialas netaiko jokių administravimo mokesčių, galinčių turėti įtakos investicinio vieneto vertei.  Daugiau informacijos rasite 
www.compensalife.lt 

EVLI EUROPE FUND  

Informacija apie kryptį 2022-11-31 

Krypties su nauju pavadinimu investavimo politika  

Investavimo kryptis skirta investuotojams, kurie yra 
pasirengę toleruoti didelę investavimo riziką - 
tikėdamasis ilgalaikės didelės grąžos, investuotojas 
turi būti pasiruošęs priimti krypties vieneto verčių 
svyravimus. Krypties rizikos lygis yra aukštas, 
tačiau panašus į vidutinį rizikos lygį vertybinių 
popierių rinkoje. Siūlomas investavimo laikotarpis 
ne mažiau kaip  7  metai.  Investicinio fondo valdymo įmonė Evli Fund Management Company Ltd  

Investicijų valdytojas Hans-Kristian Sjöholm  

Investavimo priemonės tipas UCITS IV 

Jurisdikcija  Finland 

Papildoma informacija ir 
investavimo startegija 

www.evli.com 

Įsteigimo data  2000-11-30 

Krypties dalies tipas ir ISIN 
kodas 

A dalis - FI0008803622 

Valiuta EUR 

Palyginamasis indeksas MSCI Daily Europe TR NET Index  

Valdymo mokestis*  1,6% per metus 

Prospekto pateikimo data 2022-11-31 

Vieneto kaina 1,99 EUR 

Krypties turtas 517 mln EUR 

Investicinių vienetų vertės 
skelbimo dažnis 

Kiekvieną dieną 

Morningstar reitingas *** 

Pagrindiniai faktai  

Ajalooline tootlus 

Rizikos lygis 

Investavimo krypties vertės dinamika ir metinė investicijų grąža 

Šio Fondo turtas investuojamas pagrinde į Europos šalių nuosavybės 
vertybinius popierius. Fondo investavimo strategijoje akcentuojamos bendrovės, 
kurių akcijų kaina yra mažesnė ir kurios sugeba sukurti pinigų srautus bei yra 
padengti savo skolas. Be to, siekdamas apsidrausti nuo rizikos ir 
vadovaudamasis savo investavimo strategija, Fondas savo lėšas gali investuoti 
ir į išvestinių priemonių sutartis.  

Fondo investavimo politika atitinka įmonių grupės „Evli“ atsakingo investavimo 
politikos gaires. Fondui priimant investicinius sprendimus, atsižvelgiama į 
aplinkos apsaugos, socialinės atsakomybės ir įmonių valdymo (angl. 
environmental, social, and governance, ESG) veiksnius, jo investicijos 
stebimos, vadovaujantis JT pasaulinio susitarimo nuostatomis, siekiant įvertinti, 
ar jose nėra pažeidimų, be to, nėra investuojama į tam tikras pramonės šakas. 

Tipinio investuotojo aprašymas 

Faktinė investicijų struktūra 

2022-11-31 

ANDRITZ AG 2,58% 

Hexpol AB 2,47% 

Unilever PLC 2,39% 

Gaztransport Et Technigaz SA 2,38% 

FLSmidth & Co A/S 2,34% 

Trelleborg AB 2,25% 

Carlsberg A/S 2,15% 

Buzzi Unicem SpA 2,23% 

Equinor ASA 2,21% 

TIETOEVRY OYJ 2,21% 

Kita 76,79% 

Paskirstymas pagal ūkio sektorius 

2022-11-31 

2022-11-31 

Nuo metų 

pradžios  
1 mėn.  3 mėn.  1 metai  3 metai  5 metai 

Nuo įsteigimo 

pradžios  

Investicijų grąža -15,91% 7,77% 4,62% -10,82% 15,12% 16,84% 71,54% 

Per metus         4,81% 3,16% 1,97% 

               

Investicijų grąža 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 8,75% 9,82% 12,90% -10,11% 23,63% -1,48% 33,38% 

   1 2 3 4 5 6 7 

žemas aukštas  vidutinis 

Pramonė 30,0% 

Žaliavos  19,6% 

Plataus vartojimo prekės 16,2% 

Energetika 6,6% 

Informacinės technologijos 6,5% 

Sveikatos priežiūra 5,8% 

Finansai 5,7% 

Kita 9,6% 


